STIC

HTIN

G

DIGITALE BIJENKASTEN
VOOR MEER BEWUSTWORDING
Bijen en andere insecten zijn van groot belang voor mens en natuur. Ongeveer 80 procent van alle gewassen die wij
eten is afhankelijk van bestuiving door bijen. Zonder hun bestuiving groeit er geen groeten en geen fruit. Echter, door
diverse oorzaken heeft de bij het zwaar. Bee Green Company plaatst digitale bijenkasten op locaties waar u dat wenst,
bijvoorbeeld in ontvangstruimtes, bij recepties of in wachtkamers. De kijker wordt op deze manier tijdens het wachten
geïnformeerd en wellicht ook geïnspireerd door de schoonheid van de natuur en met name het leven van de (honing)bij.

WAT IS DE DRIE-EENHEID?
Bij Bee Green Company wordt uitgegaan van een drie-eenheid voor een bloeiende toekomst.
• Bewustwording: Het inzicht krijgen in het probleem op aarde en
de eigen leefomgeving.
• Handelen: Na bewustwording kan men zich de vraag stellen:
hoe kan ikzelf een bijdrage leveren? Kleine dingen kunnen hierin al
een verschil maken, bijvoorbeeld het schoonhouden van natuur.
• Samenwerken: Samenwerken is essentieel, alleen samen kunnen we
de natuur naar een beter niveau brengen.

WAT IS BEE GREEN COMPANY?
Vanuit het vervaardigen van duurzame bijenkasten van red cedar is de wens ontstaan meer educatieve informatie te verstrekken door middel van de digitale bijenkast. Bee Green Company wil hiermee volwassenen en kinderen op een luchtige
en toegankelijke manier informeren en ook inspireren hoe we onze wereld een stukje mooier en schoner kunnen houden.
Dat kan door het plaatsen van een digitale bijenkast die informatie geeft over natuur en bijen, inspiratie en entertainment.
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WAT IS DE MISSIE?
De missie van Bee Green Company is simpel: meer bewustwording
creëren voor natuur, milieu en de bijenpopulatie laten aansterken
door gedragsver-andering bij zowel volwassenen als kinderen. Bijen
en andere insecten zijn essentieel voor het leven op aarde: zonder
hun bestuiving groeit er geen groente en geen fruit. Echter, door
diverse oorzaken heeft de bij het zwaar.
Bee Green Company plaatst digitale bijenkasten op locaties waar
men dat wenst, bijvoorbeeld in ontvangstruimtes, bij recepties
of in wachtkamers. De bezoeker wordt op deze manier tijdens
het wachten geïnformeerd en wellicht ook geïnspireerd door de
schoonheid van de natuur en met name het leven van de (honing)bij.

WAAR KOMEN DE KASTEN VANDAAN?
De kasten worden gemaakt van duurzaam red cedar-hout bij www.bijenkasten.nl, een Nederlandse timmerfabriek in
Utrecht.

WAT IS HET CONCEPT?
Het gaat om het plaatsen van een digitale bijenkast op elke gewenste locatie, door informatie te geven
over de natuur en bijen, ter inspiratie en entertainment.
1. Bee Green Company plaatst een digitale bijenkast op een locatie waar u dat wilt.
2. De bezoekers of klanten worden terwijl ze wachten, geïnspireerd door de schoonheid van de natuur en met
name het bijenleven.
3. U levert een bijdrage voor bewustwording van mensen voor een bloeiende toekomst.

MEER INFORMATIE?
Wie interesse heeft in een digitale bijenkast kan informatie vinden op de website www.beegreencompany.nl.
Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar info@beegreencompany.nl of bellen naar 06 43 97 07 15.
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